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Descobertes les restes d’una
fortificació medieval a L’H
La trobada va tenir lloc quan es feien les obres de rehabilitació de la casa de la Torrassa
Les obres de
rehabilitació de la
casa de la Torrassa,
edifici que dóna nom
al barri, han deixat al
descobert les restes
arqueològiques d’una
fortificació medieval
La casa de la Torrassa és un
edifici catalogat en fase de re
habilitació que es volia destinar
a centre obert d’esplai per a in
fants i joves. Aquest és un dels
projectes inclosos al Pla integral
de Collblanc i la Torrassa. Ara,
les obres prèvies a l’adequació
a
han quedat aturades per poder
r
estudiar les restes arqueològi
q
ques que s’han trobat i que coru
responen a una fortificació me
e
dieval que havia quedat ama
o
gada darrere les construccions
l
modernes.
ò
L’edifici medieval rescatat dag
ta del segle XII, com a molt tard,
i
i podria correspondre al castell
q
o torre de Bellvís. Les restes de
u
la fortificació corresponen als
e
números 123-129 de la ronda
s
de la Torrassa.
La trobada de sis sageteres
localitzades en un dels murs de 20
metres i d’un fossat de dimensions
considerables situat als costats est i
oest de l’edificació confirma que es
tracta d’una fortificació militar que
correspondria a l’antic castell o torre
de Bellvís. Segons ha explicat el cap
de la Secció de Patrimoni Cultural
de l’Ajuntament, Francesc Xavier Me
néndez, des del segle X se sap de la
presència d’un castell i la seva exis
tència està documentada des del
segle XII. Aquest castell estava loca
litzat en un lloc alt enfront de Santa
Eulàlia de Provençana. Més tard fou
anomenat la Torrassa (topònim que
prové de torre, precisament), i en
època baixmedieval i moderna es
va reconvertir en masia.
Les referències al castell es per
den el segle XVI i es pensa que l’edi
ficació va evolucionar cap a la masia
de la Torrassa. Menéndez incideix
en aquesta idea: “Segons la documentació existent, la construcció de
la masia coincidia en el lloc amb les
antigues cites del castell de Bellvís,
això fa pensar que hem trobat les
restes de la fortificació, les referèn
cies de la qual desapareixen al segle
XVI, quan es converteix en una casa
senyorial i, més tard, en la masia,
adoptant un topònim que evocava el
seu origen fortificat”.
El castell de Bellvís estava situat
estratègicament sobre el talús que
separa el Samontà de la Marina, per
la qual cosa dominava, cap al sud,
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L’alcaldessa, Núria Marín, observa la paret del castell, un mur de 20 metres de llarg
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El castell de Bellvís
estava situat sobre
el talús que separa
el Samontà de la
Marina i dominava
la zona de Santa Eulàlia
i les terres altes

La façana de la casa de la Torrassa amaga el mur d’un castell medieval

La casa de la Torrassa està catalogada al Pla
especial de protecció del patrimoni arquitectònic de L’H (PEPPA). Tal com preveu aquest pla,
prèviament a
l’elaboració del
projecte d’intervenció, calia fer un estudi històric i un seguit
d’excavacions arqueològiques preventives. El
resultat d’aquests treballs ha estat la confirmació de la presència d’un gran edifici medieval de
planta rectangular construït en un moment no

L’apunt

posterior al segle XII. Per la importància dels elements trobats i pel fet de tractar-se d’una construcció fortificada, la casa de la Torrassa haurà de ser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional, ja que, per llei, tots els castells reben
aquesta classificació.
A L’Hospitalet només tres edificis tenen
aquest grau màxim de protecció: Can Sumarro,
l’Harmonia i Casa Espanya. La Talaia, com a
element fortificat, també accedirà, com la Tor
rassa, a aquesta categoria.

Santa Eulàlia, el camí ral i el mar, i
cap al nord, amb el mur fortificat, el
pas per les terres altes.
Ara continuen els treballs de recuperació tant pel que fa al castell
com a la masia i se n’enderrocaran
les parts més modernes, com un
tros de la façana exterior que, se
gons el cap de la Secció de Patrimo
ni Cultural, correspon “a les cases
barates que es van construir a la
zona a principi del segle XX”.
L’alcaldessa, Núria Marín, va visi
tar les restes de la fortificació i es va
mostrar “sorpresa” per la troballa. Va
afirmar que cal continuar treballant
per recuperar i conservar tot el que
es pugui trobar, ja que “a L’H no tenim gaires vestigis del passat i és
important conservar-ho tot, és im
pressionant el que s’ha trobat fins
ara”. El centre d’esplai previst a la
casa de la Torrassa es farà en un altre emplaçament. # p. g .

